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JUSTIFICATIVA

O Fundo Municipal de Assistência Social de Areia Branca pretende contratar, por
dispensa de licitação, a empresa Loksat Rastreamento e Monitor;imento l-Lda-ME, para
prestar os serviços de locação de equipamentos rastreadores de veículos, para al,cnder
às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social'

Assim, este Fundo Municipal de Assistência Social, vem irpresen[ar justificativa
da dispensa de licitação, sub examine, o que faz nos seguintes terrnos,

A Lei no 8.666193, em seu artigo 24, inciso II, com a redação dada pela Lei no

B.BB3/94, determina que é dispensável a licitação, in verbis:

"Art. 24 É dispensável a licitaçàct
(,..)
II - para outros serviçt-ts e contpras de valor
até 70o/o (dez por cento) do limiLe previsto na
alínea "a", do inciso l1 do arttgo artLerior e
para alienações, nos casos previstos nesta
Lei, desde que não se refiram t parcelas de
um mesmo serviço, cotttpra ot aliettação de
maior vulto que possa :;er reait./itda dc uma
só vez;"

Em seguida, o mesmo diploma legal estabelece as conoições Íorrnais para a

composição do processo de dispensa de licitação (ex vi do art. 2r,, partt:;i il.c; rllrr,.r:, clar

Lei no 8.666/93); Ei-las:

2 - Razão da escolha do fornecedor ou executante;

3 - lustificativa do Preço

Assim, da interpretação do supramencionado inciso II do artigo )4 da Lei no

8.666/93, temos O3 (três) condições básicas para justificarem a contratação:
atendimento de finalidades precípuas da administração, escollia deterrninada pela

instalação e localização e preço compatível com o de mercado'

Ora, a partir dessas condições, consideremos:

Considerando que a empresa Loksat Rastreamento e Monitorarnento Ltda-ME

dispõe de capacitação técnica para realizar os serviços pretendidos, atendendo, portanto,
as finalidades precípuas da Administração;

Considerando que a contratação irá contribuir de fornr., signiiit..:[iva para e]

gestão da frota de veículos deste Fundo, bem como suprir â o€Ces:,idade d,r urn c.otrtrole

mais efetlvo das rotas realizadas durante as atividades desta entidade;

Considerando que a contratação de tal objeto destina-se l-ambérn à prevenção

de roubos, furtos, sinistros e outros eventos que possam vir a causar perdas ou danos ao

erá rio;
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Considerando que a contratação em questão destina-se lambértl a utn rtt.rior

controle de custos dentro do conceitô de conrergência de RastreamenLo/Localização,

aumentando assim a produtividade e economicidade na gestão da Írota;

Considerando a celeridade funcional e o regular funcionamcnto dos:;erviços aqui

desenvolvidos para um melhor atendimento à população deste Munrcípio;

Considerando, que a administração municipal respeitou o dispr::;lir rx:l art. 24,

inciso II, da lei no 8.666193;

Considerando, ainda, que a Lei 1o 8.666/93, expressamel)te perrnite a

contratação direta em casos como o tal, notadamente quando Lal solução afigura-se

como máis adequada ao atendimento do interesse público;

Considerando, finalmente, que foi realizada pesquisa de rnercado pelo Sr. José

Eduardo Rodrigues Otiveira, nomeado peta portaria no 265, de 2O de setembro

de 2018, constatando-se que a empresa Loksat Rastreamento e Monitoramento Ltda-ME

apresentou a melhor oferta, com valor aceitável pelo Fundo Murricipal cie Assistôncia

Social, atendendo plenamente ao princípio da economicidade, esLabelecrdo pela Lei de

Licitações.

Períaz a presente dispensa o valor global de R$ 2.580,00 (tiois mrl, quinhentos e

oitenta reais), para um contrato de 72 (doze) meses, contatlos a partir dc sua

assinatura, sôndo que as despesas decorrentes da presente correrão por conta da

uinte classifi oo mentária

CODIGO UNID.
ORÇAMENTARIA

t8.27 2.O43 1 001

Ex posistis, entendo ser dispensável a licitação, na forma clo art' .2'+' ll' clc arl'
26, parágrafo único, II e III todos da Lei no 8.666/93, em sua edição atualizada'

Então, em cumprimento ao disposto no caput do art. 26 da rnesma norma

jurídica, submeto a presente justificativa à Senhora Gestora do FÍv1AS, para apreciação e

posterior ratificação, após o que deverá ser publicada na imprensa oficial'

Areia Branca/SE, 28 de junho de 2019.

PROJETO
ATIVIDADE

CLASSIFICAÇAO
ECONÔMICA

I.ONTE DE RECURSO

Ratifico. Publique-se.
Em, 28 de junho de 2O19.

rVnrua \taJáLrà d**^te,jqaRrl ÍRrelrl Dos sANTos
Educadora Social

,i^,*í*n^WàreftP

3 390.39.00

Gestora do FMAS


